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tto

TTO staat voor tweetalig onderwijs, dat wil
zeggen dat de leerlingen hun lessen grotendeels
in het Engels krijgen en daardoor hun Engels heel
snel heel goed ontwikkeling en dus tweetalig
worden. Het Isendoorn biedt deze vorm van
onderwijs al meer dan 20 jaren aan, sinds 2000
voor het vwo, sinds 2003 voor het havo en sinds
2015 ook voor mavo leerlingen.
Waaruit bestaat het TTO?
Tweetalig onderwijs, goedgekeurd en gecertificeerd door een
overheidsinstelling genaamd Nuffic, bestaat uit de volgende drie
pijlers:

Taalontwikkeling
TTO leerlingen ontwikkelen hun Engelse taal heel snel doordat
zij niet alleen meer lessen Engels krijgen, maar ook het grootste
deel van hun vakken in het Engels doen. Deze manier van leren
heet CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je leert de
taal en de vakkennis gelijktijdig en hierdoor leer je snel Engels op
een hoog niveau. Tevens leer je om al je Engelse vaardigheden te
gebruiken voor een grote hoeveelheid verschillende onderwerpen.
Gedurende je schoolloopbaan doe je meerdere examens en aan
het einde van je tijd op school heb je niet alleen een mavo, havo
of vwo diploma, maar ook een Anglia certificaat, of misschien zelfs
een Cambridge of IB (International Baccalaureate) taalcertificaat.

Persoonlijke ontwikkeling
Op het Isendoorn werken alle leerlingen aan hun eigen Isendoorn
portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling, op basis van de
Isendoorn competenties, wordt vastgelegd. TTO leerlingen zorgen
hierbij dat ze naast hun persoonlijke successen en ontwikkeling
ook de typische TTO kennis en vaardigheden, zoals kennis van
land, volk, en interculturele communicatie goed documenteren.

Wereldburgerschap
Een tto leerling op het Isendoorn is gedurende de hele
schoolloopbaan bezig met wereldburgerschap. Het Isendoorn
is een UNESCO school. Veel lessen en activiteiten hebben
een focus op de zogeheten sustainable development goals,
zoals bijvoorbeeld vrede, gelijkheid en duurzaamheid. Deze
wereldburgerschap focus zit als een vast onderdeel in een groot
deel van de vakken verwerkt, maar wordt ook verder uitgediept
door middel van activiteiten, workshops, reizen en uitwisselingen.

Wanneer kan ik mij aanmelden voor het TTO?
Het Isendoorn heeft geen bijzondere toelatingseisen voor het
TTO. Wanneer je een stevig advies hebt voor een bepaalde
stroom, ben je in principe welkom in de tweetalige afdeling
daarvan. Binnen het TTO volg je iets meer lessen dan in de
reguliere stroom. Leerlingen ervaren het TTO soms als moeilijker
dan de reguliere afdeling, omdat je hele dagen in een tweede
taal aan het werk bent. Het is dus van belang dat taal je echt
interesseert en dat je bereid bent om je extra in te zetten.

